TEKST I ZDJĘCIA: TADEUSZ BURCZYK

Jest miejscem odpoczynku dla uczniów podczas przerw, łączy społeczność lokalną, tradycję
z nowoczesnością oraz... budynek główny szkoły z biblioteką. Aż tyle zadań spełnia nowa aula
w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni. 23 września 2018 roku świętowaliśmy jej uroczyste otwarcie.

B

udynek, do którego
w 2016 roku przeniósł się gdyński
Ekonomik, przeszedł gruntowny remont trwający
dwa lata.
Wisienką, a właściwie
wiśnią, na torcie tych działań jest nowo wybudowana
aula - obiekt, który, dzięki
umiejętnemu
połączeniu
z historycznym budynkiem
szkoły, tworzy bardzo udany mariaż architektoniczny
tradycji i nowoczesności.
Nowa budowla nie będzie miała łatwego życia,
bowiem Anna Marlewska,
dyrektor Zespołu Szkół ►

Nowoczesny wystrój i funkcjonalność - to najważniejsze atuty tego nowego wielofunkcyjnego pomieszczenia.
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Administracyjno-Ekonomicznych, postawiła przed
nią szereg zadań, a ona
przyjęła je bez protestu...
Zadanie 1:
Relaks i odpoczynek

W życiu codziennym szkoły brakowało miejsca,
gdzie uczniowie mogliby
odpocząć, poczytać książkę, przysiąść i porozmawiać. Dlatego z prawdziwą
radością przyjęli nowy
obiekt. Od pierwszego dnia
użytkowania
zawładnęli
nim bez reszty i od razu
poczuli się tu... jak w domu!
Do dyspozycji mają wygodne pufy, fotele i zasługujące na szczególną uwagę kanapy. Dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu odpowiednich materiałów wygłuszających
siedzący korzystają z dobrodziejstw komory akustycznej. Gwar szkolnej
przerwy do nich nie dochodzi...
Zgodnie z najnowszymi
trendami siedziska występują w modnych szarościach z ożywczymi akcentami w kolorze dojrzałej
hiszpańskiej pomarańczy...
Biel stolików i soczysta
zieleń ozdobnych palm
stanowią doskonałe dopełnienie całości, która tworzy
bardzo korzystny klimat.

Aż trudno uwierzyć, ale na prezentowanych na fotografii pufach mieści się cała
klasa! A mówi się, że uczniowie nie potrafią się... skupić.

Fotele cieszą się dużym zainteresowaniem, a stoliki jeszcze większym. Nauczyciele dyżurujący wykryli już (!) pierwsze próby spisywania na nich prac domowych.

Zadanie 2:
Pro publico bono

Jednym z głównych zadań
nowej auli jest otwarcie
szeroko jej szklanych
drzwi. Otwarcie dla orłowian i wszystkich gdynian.
Obiekt będzie służył nie
tylko szkole, lecz całej społeczności lokalnej.
O tym, że to nie czcze
obietnice przekonali się
mieszkańcy Orłowa
►

Nowoczesny wystrój i funkcjonalność - to najważniejsze atuty tego nowego wielofunkcyjnego
pomieszczenia.
"Ciche"
kanapy.
Wszechobecnie panujący szkolny hałas tu nie dociera. Okazuje
się, że w warunkach szkolnych może być słyszalny... lot trzmiela!
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23 września, gdy otrzymali
zaproszenia na uroczyste
otwarcie auli z udziałem
włodarzy miasta, koncert
przygotowany przez młodych muzyków z gdyńskiej
szkoły muzycznej oraz rozmowę ze znanym ekonomistą i prawnikiem.
Pod względem technicznym nasza aula spisała się
doskonale.gdyż:
1. Muzykom sprawiła miłą
niespodziankę pod postacią
doskonałej akustyki. Trzeba bowiem wiedzieć, że
w sali o tak dużęj kubaturze nie ma pogłosu! Tajemnica tkwi w konstrukcji
sufitu, który został wykonany ze specjalnych podwieszanych płyt dźwiękochłonnych.
2. Prelegentom zapewniła
bardzo dobre warunki pracy, udostępniajac im olbrzymi ekran, wysokiej
klasy rzutnik z nagłośnieniem oraz przytulną kotarę, która zasłania na czas
prelekcji całą szklaną fasadę.
3. Zaproszonym gościom
zaoferowała dużo przestrzeni. Możliwości aranżacyjne wnętrza są przeogromne. Meble wypoczynkowe są tak dobrane,
żeby można je było rozmieścić wzdłuż ścian, tracąc jak najmniej powierzchni użytkowej. Na niej to
stawiamy krzesła w układzie audytoryjnym. Zmieści się ich aż 160!
Na koniec składamy serdeczne podziękowania władzom miasta, a w szczególności Panu Bartoszowi Bartoszewiczowi – Wiceprezydentowi ds. jakości życia
oraz Pani Beacie Brzostowskiej – Naczelnikowi Wydziału Budynków, za wszelkie działania, które doprowadziły do opisanego w tym
felietonie efektu.
■

To nie są zwykłe kartongipsy. To płyty dźwiękochłonne. Ich obecność pod sufitem sprawia, że w pomieszczeniu nie ma echa.

Dla prelegentów. Za pomocą dwóch przycisków (ekran i kotara) aula zmienia się
w salę konferencyjną o bardzo kameralnym charakterze.

Tak przyjmujemy gości. Krzesła konferencyjne ustawione w układzie audytoryjnym.
Na brak miejsca nie można narzekać.
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